Umowa Nr 23/2019
lawarta w dniu J6 sfyclnia 20J9 roku pomlfdzy:
Gmlno

Nowe Mlasfo, Z siedzib~ ul. Apteczna 8, 09· 120 Nowe Miasto NIP 567-17-86-697

REGON 130378284 zwanq w dalszej CZf;sci umowy NZamawiajqcym" reprezentowanq przez:
Slawomi ra OariuS2a Zalewskiego - Wojta Gminy
pny kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Gminy

•

Stanislowem Szymcz'lkiem prowadz'Icym
Sklep Zoologiczno -

W~dkarski,

dzjalalno~c

pn. : Specjali styczn a Lecznica Matych Zwienctt
lek wet. Sta nislaw Szymczyk, ul. Mlodzieiowa 17, 09 - 100 Plonsk

NIP S67-11-S9-807 REGON 130015653 zwanego w dalszej cz~sci umowy "Wykonawcq".
Umowa zostala zawarta

zgodnie z art . 4 pkt. 8 uSlawy Prawo zam6wien publicznych z dnia

29 stycznia 2004 r. (Dz.U . z 2018 r. poz. 1986 z potn . zm.).

§1
1. Wykona wca zobowi'lzuje siE: do odlawiania bezdomnych zwierzqt domowych z terenu
administracyjnego Gminy Nowe Miasto i dostarczenia ich do Fundacji "Centrum Ochrony
Srodowiska" z siedzibq ul. Dctbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk miejsca w schronisku oraz
podejmowa nia czynnosci zwi<!zanych z adopcj~ .
2. Odlawianie bezdomnych zwierz~t odbywac si~

b~d zie

na zgloszenie interwencyjn e

Zamawiajqcego.
3. Term;n wykonania us/ugi odlowienia ustala

si~

na 24 godzin, od chwilj telefonicznego

zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajitcego.
4. Wykonawca

zobowiit zuje

si~

do

zapewnienia

calodobowej

opieki

weterynaryjnej

w przypadku 2darzer'l drogowych z udziatem zwierZql, zgodnie z obowi'lzujitcym cennikiem
ustug.
S. Zapewnienie opieki przez okres kwarantanny dla psow odlowionych i przeznaczonych do
adopcji.
§2

Zakres 5wiadczonych uslug obejmuje:
a)

przybycie na miejsce zg{oszenia i od/owienie bezpanskiego lub podejrzanie zachowujqcego
sit;: psa lub kota.

b) szczepienia ochronne,
c)

przygotowanie zwierzE:cia do adopcji lub do przekazania do schroniska,

d) spisywania um6w z osobami adoptujqcymi,
e) prowadzenia ewidencji zwierzqt,
f)

prowadzenie

dokumentacji

zwierz<jt

(formie

i przekazywania jej na biei<tco (wraz z fakturq)

1

czipowania,

Zamawiaj~cemu,

dokumentacji

zdjE:ciowej)

g)

transport do schroniska,

h) sterylizacja

I kastracja

il

opiekE: weterynaryjnCl w przypadku zdarzen drogowych z udziatem 2wi erzett,

j)

zapewnienie opieki przez okres kwarantanny dla ps6w i kot6w odlowionych przeznaczonych
do adopcji, obejmujet cej w szczeg6lno~ci wykonanie szczepien ochronnych, odrobaczenia.

§3
Umowa obowietzuje na czas

okre~lony

ad dnia 11utelo 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

§4
1. Ceny wykonanych uslug 0 kt6rych mowa w § 2 strony ustalaj'l. w spos6b
a)

nast~pujqcy:

odlowienie bezdomnego zwierzt:cia - osobnik dorosty, tClcznie z kosztami transportu do
schroniska lub miejsca adopcji;
600,00 zl netto +48,00

b)

zt (8 % VAT)

= 648,00 zl brutto;

odlowienie bezdomnego zwierzt:cia szczeniaka, I'l.cznie z kosztami transportu do schroniska
lub miejsca adopcji;
300,00 zl netto + 24,00 (8% VAT) = 324,00 zl brutto

c)

odlowienie zwierz~cia grotnego przy pomocy strzelby do usypiania, I'l.cznie z kosztam i
transportu do schroniska lub miejsca adopcji;
600,00 zl netto +48,00 zt (8 % VAT) = 648,00 z/ brutto;

d)

ste rylizacja zwierz~cia (suka) do Skg - ok. 350,00 zl brutto;

e) sterylizacja

zwierz~cia

(suka) do 10 kg - ok. 400,00 zl brutto;

f)

sterylizacja zwierzE:cia (suka) do 15kg i powyiej - ok. 450,00 zl brutto;

g)

steryliz3cja kotki - ok. 250,00 zl brutto;

h) opieka lekarsko-weterynaryjna ( uwzgl~dniajqca leczenie doratne) doba - wg zalijczonego do
umowy cennika uslug;
i)

uspienie ~Iepego miotu wraz z utylizaciq (lszt.) - 35,00 zl brutto;

j)

kastracja zwierzE:Cia (kot) - ok 150,00 zl brutto;

k)

kastracja

zwierz~cia

(psa) -ok. 250,00 zt brutto;

I)
zapewnienie opieki przez okres 14-dniowej kwarantanny dla ps6w i kot6w odlowionych
i przeznaczonych do adopcji;

600,(Xhl netto+48,QO zl (8%VAT) = 648,00 zl brutto

2

'It

2. Rozliczenie za swiadczone uslugi b~dzie nast~powac wg faktycznie wykonanych uslug po cenach

w§ 2w

terminie

faktury przez WykonawcE; . Faktura powinna zawierac

uslugi

jednostkowych. Zamawiajqcy wyplacit naleinosc 18 wykonanie us/ug wymienionych
14 dn; od chwih

przed/aienis

wymienione w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odlowienia i dostarczenia psa

do schroniska.

Wykonawca dodatkowo dolqczy dow6d dostawy do schroniska .

§5
1.

Z tytulu
umowne

nie wykonania rub nienaleiytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci kary

w nast~puj'lcych wysokosciach j przypadkach:

sf 10 % wynagrodzenia umownego - brutto okresronego w § .4 ust. 2 umowy, gdy odst<1Pi od
urnowy z pnyczyn lezqcych po jego stronie,
b/ 10 % wynagrodzenia umownego - brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy gdy
Zamawiajqcy odstqpi od umowy, z powodu okolicznosci za kt6re odpowiada Wykonawca.

2. Za uslugi nie potwierdzone zgodnie

z zapisem § 5 Zamawiajqcy nie wyptad naleinosci.
§6

Ewentualne spory powstate w wyniku realizacji umowy rozwiqzywane bE:d q przez S'ld wfakiwy
rzeczowo wg siedziby Zamawiajqcego.

§7
W sprawach

nieuregulowanych nioiejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§8
Umow~

sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla

Zamawiajqcego.
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